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дел>ен територи)ално и нашао

себи места на^чешЬе у двдаспо-

ри, о чему су у кн>изи дата и

многобро.)ни статистички подаци

са богатим коментаром.

Ако издво^имо два Предгово-

ра ко]'има почшье кн>ига, виде-

йемо да су почетне странице по

•свейене на:)*нови)им догаВДима

•у вези с ^ерменским питанием

заклучно са 216. страницом).

Заправо, те странице су и разлог

што се ова книга подавила. Оне

носе за^еднички наслов ,Дер-

менско питана од лозанске кон-

ференщце до дананпьег дана",

а деле се на три поглавл»а: ,Дер-

менско питан>е после лозанске

конференцщ'е (1923—1973)", ,Дер

менски тероризам (1973—1985)" и

„Хронолопца ^ерменских терори-

стичких напада (1973—1985)".

Интегрални текст кн>иге састо-

ш се од пет делова. Док се у

Првом делу опису^е прошлост,

култура, обича.)и, митолопца и

]език .Термена (стр. 225—368), вей

Друга део се бави реформама и

]ерменским питан>ем у оквиру

Османске имперще (369—-670). Тре-

йи део (671—832) задржава се на

разним дерменским удружен>има

ту политичким организащцама и

побунама. Четврти део износи

н.ихову историку од младотурске

револущце до кра^а Првог свет-

ског рата (833—916)), док се по

следки, Пети део, опет врайа на

лозанску конференщцу, ко|ом ]е

и почело излаганъе (917—1020).

Не упушта]уйи се у низ ин-

тересантних щцединости (ко]е се

могу упоредити са неким слу-

ча]евима из српске исторще) као

и у бро] термена оди су де-

портирани, бол>е, ликвидирани

током 1915. године (сетимо се

само да ]ош увек не знамо та

чан бро] жртава у 1асеновачком

логору некадаыпье НДХ), иста-

книмо ]едино то да су 1ермени

те године — како тврди аутор

ове кн>иге — приликом упада

Руса у Турску масовно пришли

нападачу и ударили на Турке

слеБа, иако су били турски по-

даници. Турску одмазду аутор

оправдава дословно овим речима

(стр. 871): „Ако право да се пре-

дузме свака мера како би се су-

збиле револуционарне или сепа-

ратистичке активности произила-

зи из законитог државног права

на суверенитет, нико не може

кривити државу ко]а користи то

право."

Кн>ига ]е саставл>ена на осно

ву обилие историйке литературе

на великим европским ]езицима

као и на ]ерменским и турским

документима, а у ню] ^е дата

и многоводна документащца ко^а

дозвол>ава кориснику ове юьиге

да доЬе до сопствених заюьуча-

ка. Па чак ако изоставимо на-

мере ко.)има се руководив аутор

ове юьиге, склапа^уйи ]е, захва-

лиЬемо му што нам ]е омогу-

йио да се обавестимо о многим

подединостима ко]е су нам до

данас остале непознате, а у пр

вом реду о великом бро^у орга-

низацщ'а овог старог народа чи)е

национално питаае ,)'ош увек ни]е

дефинитивно решено, мада он то

заслужу]е по огромном прилогу

ко]и }е до данас дао човечанству.

Момнило Д. СавиЛ

К1ТАВ-1 ВАНК1УЕ

Пири Рейс, КИаЪ-1 ВаНпуе (Кн>ига о морнарици) Издавач: Министарство

за културу и туризам Републике Турске, Анкара 1988, 455

Како се приближала петсто-

годиппьица открийа Америке као

и других великих поморских от

крийа, о чему сведочи вейи бро]

шьига и прилога ко]и се у вези

с тиме обзавл>у]'у у свету (сети

мо се само недавно одржане из-

ложбе у Народно] библиотеци у
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Београду ко]у у сейан>у на

Кристифора Колумба приредио

Италиански културни центар),

бийе нам ]асно да и Турска, чща

)е имперща некада обухватала

више мора и два океана, ня]е мо

гла да остане по страни. Разлог

више }е и та] што су Турни, као

степски народ, у светско] исто

рии представл>ени као одлични

коньаници и врсни ратници, али

и као слаби поморци. Када ]е реч

о ньиховим флотама, првенстве-

но о флотама ко]е су биле ак-

тивне на Средоземл>у (подруч]у

за ко]е су европски историчари

били заинтересовани у првом ре-

ду), обично се узимало да по

сада турске морнарице била са-

ставл>ена од нетурака, док су ]о]

на челу били покрштени Грци и

Италщ'ани, а касни]е и северно-

афрички Маври, добро познати

и као гусари.

Сматра]упи да им ]е оваквим

ставом нанета истори]ска непра

вда, група савремених турских

историчара потрудила се да из-

да ову кн»игу и да покаже огро

мно интересована Турака за море

и живот на н>ему. И ето, тако

]е дошло до издаван>а ове кн>иге

на бездрвном папиру, у луксузном

повезу и са прилогом геогра

фских карата ко]е ]е нзрадио

Пири Рейс, поморски капетан, у

исти мах практичар и теорети-

чар.

Да би текст свог поморца при

ближили данашню] турско] као

и светско] ]авности и показали

врло рано интересована Турака

за поморство, издавачи су у це

лости дали стари османски текст

писан арапским писмом да би

га потом пренели дословно са-

временом турском латиницом, а

онда об]авили паралелно на да-

иашн>ем турском и на енглеском

]езику.

Но да видимо ко ]е био и по

чему ]е познат Пири Рейс!

Он ]е био нешто млаЬи савре-

меник Кристофора Колумба, али

]е скоро добрих пола века над-

живео славног Беновл>анина. Ро

вен измеЬу 1465. и 1470. године,

он ]е био братанац чувеног тур-

ског поморца Кемала Рейса, што

]е и определило н>егов живот и

рад. Поморска активност аутора

на чи]ем се делу зауставллмо за-

почета ]е у време султана Ба]а

зита II, па ]е тра]ала и за вре

ме Селима I као и Суле]мана Ве-

личанственог, ко]и ]е ]едним фер-

маном из 1554. линию живота

нашег аутора, о чему саставла-

чи садашн>ег издала не кажу

ништа. Нагласимо да ]е Пири

Рейс био активан и на Средо-

земл>у, али и на Црвеном мору

и Индийском океану, где к до-

лазио стално у сукоб с Порту-

галцима ко]и су веп доспели до

Инди]е и до Перацског залива,

угрожава]упи турске интересе.

Од Пири.] а су сачуване, сем

поменуте кн>иге, и две географске

карте, )елна раБена на кожи

газеле, а друга на кожи кал»иле.

Прва ^е из 1513, а друга из 1528.

године. На основу н>их — а по-

сматра]упи са данаппьег станови-

шта — може се репи да ^е н>и-

хов аутор био одлично упупен

у сва откриЬа. Пада у очи, на

пример, да уе умногоме тачно

назначио источну обалу Северне

Америке.

Што се тиче Кьыае о морна-

рици, нагласимо да }е н,ен на]-

веЬи део дат у стиху (по обича]у

тога времена, када су се и на

Западу научна дела писала у сти

ху). Кн>ига ]е била завршена и

предата на поклон султану Су-

ле]ману Величанственом 1521. го

дине. Намелена ]е била помор-

цима, капетанима, командангнма

као и гусарима (сетимо се да

по]ам гусар у то време нмао

другачи]е значение као и да су

многи гусари и на Истоку и на

Западу били под заштитом сво

зе државе). Изгледа да ]е кн>ига

често коришпена, ]ер ]е до данас

наЬено 29 нених копи]а, док ]е

1756. доживела и скрапени фран-

цуски превод.

Интегрални текст рукописа по-

чшье уводом од 78 страна, а на-

етав.ъа се са 972 реда поделана

на 23 поглавл>а.

Прво и друго поглавл>е говоре

о разлогу ко]и ]е навео аутора

на писале овог дела, при чему

наводи битке и окрша]е у ко]и
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ма учествовао за^едно са сво

}им стрицем. Три следейа погла-

в.ъа говоре о употреби компаса,

о морским стру^ама и ветрови-

ма. Шесто и! седмо поглавл>е се

односе на саставл>ан>е мала и

употребу бо]а да би се позедини

елементи ]асни]е истакли. У

осмом поглавл>у ]е реч о позна-

тим морима и океанима. Читаво

девето поглавл>е ]е посвейено

португалским открийима и осва-

]ан,има, док се у десетом поглав-

л>у говори о земл>ама почев од

Абисини^е па све до Рта добре

наде. V ^еданаестом поглавл>у

говори нам аутор о тродимен-

зионално] мапи, ть о глобусу

ко)И употребл>ава]у Португалии,

а стално настода да докаже како

]е земл>а округла. У дванаестом

поглавл>у показу)е како су Пор

тугалии допловили до Инди)е

указу)уйи увек и на раздал>ине.

Тринаесто поглавл>е се задржа-

ва на Кинеском мору, на неким

острвима и н>иховом становни-

штву, при чему су коришйени

португалски извори. Следейа два

поглавл>а, четрнаесто и петнаес-

то, говоре о Индиском океану

и о начину одреЬивала географ-

ске ширине и дужине. Шеснаес-

то поглавл>е опнсу)е Персщски

залив и н.егове обале са насе-

.ъима. Следейа четири поглавл>а

да]у опис западног дела Инди.)-

ског океана при чему су опи

сана и нека острва као и африч-

ка обала. Остала поглавл>а по-

свепена су Атлантском океану,

открийу Новог света и, у првом

реду, л>удима ко^ су похрлили

у та] свет.

Кн>ига садржи и прозни део

ко}а се односи на Средоземно

море. Он се састо.)и од 209 по-

главл>а и 215 мапа ко]е — гле-

дано савременим очима — ^есу

умногоме прецизне.

Поменимо да се аутор, гово-

рейи о ж>]'единим локалитетима,

зауставл>а и на н>иховом гео

графском, исторщском, економ-

ском, етничком и одбрамбеном

значащу.

У сваком случа)у, об]авл>и-

па1ье овог старог рукописа ко.)и

— _ како смо вей поменули —

ни)е остао непознат сводим са-

временицима, навешйе пас да

унеколико променимо устал>сно

мишл>е1ье о односу Османли]'а

према мору, док йе турколозима

са разних подруч]а пружити мо-

гуйност за бол>е сагледаше не

ких до данас недовольно позна-

тих шцединости. Сетимо се само

тешкойе ко^е )е имао енглески

преводилац — како сам истиче

— кад ]'е реч о топонимима

ко.1е зе требало прелставити за-

падн>ачком кориснику ове ккьиге

(стр. 30—31).

Момчшю Д. Савик

1УГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ

Саопштенл са округлог стола, одржаног 23—25. септембра 1987. године

у Крагудевцу, поводом 150 година од доласка првог британског конзула

у Србн)'у, Институт за савремену исторщу, Београд 1988, 412 + (4)

Долазак Цорца Л. Хоцеса у

Срби^у 1837. године ]е означио

почетак дипломатских односа

Велике Бриташце и Кнежевине

Србще. Та година ]е узета као

успоставл»ан>е првих ]угословен-

ско-британских односа те )е одр-

жававъем научног скупа 1987. обе-

лежена н>ихова стопедесет годиш-

1ьица. Ова] Зборник представл»а

кн»игу саопштен>а са тог скупа.

„Зборник ]е хронолошко-про-

блемски структуиран, тако да су,

у оквиру четири карактеристич-

не хронолошке целине, обрайена

на]важни^а питала ]угословен-

ско-британских односа: а) ]уго-

.словенско-британски односи до

Првог светског рата; Ь) односи

у току Првог светског рата; с)
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